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Prettige feestdagen en een
schitterend 2009!
Vanwege de hele N-VA-ploeg

B
este Desselaars,

          De maand december staat op gemeentelijk vlak steeds in het teken
van het budget van het jaar dat komen gaat. Maanden van voorbereiding
wordt dan gefinaliseerd. Gemeente, gemeentelijke vzw’s, OCMW, politie en
kerkfabrieken, alles wat in zekere mate financieel aan de gemeente kan
gelinkt worden, moet zijn afstemming krijgen. Zo is nu niet alleen het
budget 2009 belangrijk, maar ook de meerjarenplanning voor al die
componenten, tot in 2012.
En ondanks de enorme stijging in kosten: personeel, dagelijks onderhoud
en energie, staan we er nog goed voor. Beter nog: we kunnen de
belastingdruk voor jou op hetzelfde niveau houden. Laag dus. Zou het nog
lager kunnen, zoals sommigen beweren? Ja, dat zou kunnen, maar dan wel
ten koste van de dienstverlening. Ten koste van voorzieningen die we nu
op peil willen houden voor 9.000 Desselaars. En geef  toe; er zijn de
voorbije jaren wel wat voorzieningen die geld kosten bij gekomen.
De begroting voor 2009 is een keuze. Het is onze keuze. De keuze van de
N-VA, waarbij we kiezen voor een gezonde mix tussen wat jij moet betalen
en de dienstverlening die je in de plaats krijgt. Geen prestige, maar wel
mee met z’n tijd en op maat van onze Desselse gemeenschap.
Daar willen we blijven voor gaan. Met visie en bekommerd om de
portemonnee van jou en die van onze gemeente.

Erik Gys
Schepen van financiën

In de spiegel:

Olga Minnen

I
n de spiegel gaan we na hoe
het met onze oud-
mandatarissen gaat.

Olga Minnen, moeder van onze
burgemeester, nam haar intrede in
de gemeenteraad in 1971.
Ze bleef  op post tot 1982.
Zij was een van de eerste vrouwen
in het Dessels gemeentebeleid
maar moest noodgedwongen na
twee legislaturen stoppen.
De zorgen voor haar man René
Van Dijck, die zwaar gehandicapt
was, lag aan de basis. Nochtans
stond ze samen met hem aan de
wieg van de Desselse
Volksuniewerking. René was
samen met Hugo Draulans de
eerste VU-kandidaat op een
Desselse lijst. We spreken over
1964. Olga kreeg de politieke
microbe mee van haar vader Karel
Minnen, elektricien aan de Oude
Markt en haar moeder Stephanie,
ondertussen 97 jaar oud.
Ze studeerde voor onderwijzeres
in Wijnegem. Na haar mandaat in
de gemeenteraad bleef  ze evenwel
politiek betrokken. Zowel in de
Volksunie als nadien in de N-VA.
Maar bovenal haar sociaal en
maatschappelijk engagement over
de jaren heen was sprekend:
KAV, KVG, zangkoor Cantemus,
Griffioen, de Rusthuif,…
Te veel om op te noemen.
Daarenboven is ze de moeder van
drie kinderen, Vivjan, Kris en Rob,
en zes kleinkinderen.
Een goede raad
voor de huidige
generatie politici:
Neem de
mensen zo ze
zijn en wees zelf
zoals jij hen zou
wensen.
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N-VA secretariaat
Biezenstraat 28, tel/fax 014-37 24 54
e-mail: kris.vandijck@n-va.be
www.nvadessel.be
www.krisvandijck.be
www.florvannoppen.be
Het secretariaat is maandag, dinsdag,
woensdag en donderdag toegankelijk van
09.00 tot 12.00 uur en op afspraak.
Kris Van Dijck is bereikbaar na afspraak.

VU: Guy Muylaert  - www.n-va.be

 Zandvliet 60 - 2480 Dessel

Koen Huysmans  -  014-37 97 71
Sportsubsidies.

V
oor het eerst werden in de gemeente subsidies uitgekeerd aan sportclubs
op basis van strenge criteria, gestoeld op kwaliteit. Het opstellen van een
reglement was geen sinecure en ook het indienen van dossiers vergde heel

wat inspanningen van de betrokken verenigingen. Toch zijn wij er van overtuigd
dat op die manier aan kwaliteit gewerkt wordt en dat dit ook op middellange en
langere termijn vruchten zal afwerpen.
Volgende sportclubs doorstonden de toets van het Dessels reglement, gebaseerd
op het decreet lokaal sportbeleid: Dessel Sport, Witgoor sport, Spinshuttle,
TC Spinnis, BMX 2000 Dessel, Spinley, BBC Campinia en Spinfit. 6.650 euro wordt
onder hen verdeeld.
Als N-VA danken we eenieder die bijdroeg aan dit nieuw en vernieuwend beleid.

Stoepen.

O
p de gemeenteraad van december
werden heel wat dossiers goedge-
keurd waarbij nutsleidingen van

Telenet en/of  Eandis in een aantal
straten ondergronds zullen komen. Deze
werken gaan gepaard met het herleggen
van stoepen, als die er zijn, vernieuwen
van de beplanting en openbare verlich-
ting. Het gaat over: Kantstraat, Boshoek,
Heegstraat en Kerkstraat. De uitvoering
is ten vroegste voorzien voor najaar
2009. De nodige vergunningen moeten
ook verkregen worden.
De werken zijn al wel gestart in
Kattenbos, Bogaardstraat, Konijnenberg,
Taaihoek en Nieuwstraat op basis van de
beslissing in december 2007

Van vlees en bloed.

D
e zevendelige fictiereeks ‘Van
vlees en bloed’, die gedeeltelijk
in Dessel opgenomen werd,

komt op de buis vanaf  1 januari 2009.
Je herinnert je waarschijnlijk nog wel
dat Woestijnvis maanden in Dessel
neerstrek en meer bepaald in de
vroegere beenhouwerij van Frans
Slegers. De reeks is geschreven door
Tom Van Dyck en Michiel Devlieger en
vertelt het verhaal van een Kempens
slagersgezin. Eén van de hoofdrollen
(de slager) werd vertolkt door Lucas
Van den Eynde. Na de opnames in de
Pastorijstraat maakte hij furore als
Daens in de gelijknamige musical.
Ons dorp zal daarmee in de kijker
lopen.

Fietsers- en voetgangersbrug.

W
ij waarschuwen de gebruikers van de fietsers- en voetgangersbrug aan
Brug 1. Zeker bij nat en koud weer is de vloer spekglad. De brug werd
feestelijk geopend op 18 februari 2006, maar de houten vloerbedekking

heeft reeds z’n beste tijd gehad. Omdat het gemeentebestuur steeds meer
meldingen krijgt van valpartijen, worden aan beide zijden waarschuwingen
geplaatst. Ook fietsers wordt aangeraden om te voet de oversteek te maken.
Niet fietsend.
Bovendien stelt zich de vraag van aansprakelijkheid. Wie is er verantwoordelijk?
De gemeente of  nv De Scheepvaart die de kanalen en bruggen beheert?
De gemeente betaalde (op 25% van Europese subsidie na) en legde de brug.
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Uit het gemeentelijk

beleidsplan 2007-2012:

“De belastingsdruk voor de

bevolking wordt laag

gehouden. Het ligt in de

bedoeling de 6% op de

personenbelastingen en de

700 opcentiemen op de

onroerende voorheffing

gedurende de hele legislatuur

aan te houden.”

Belastingen 2009.

O
p de gemeenteraad van 22 november werden de belastingen voor 2009
gestemd. Aangezien wij in het ‘locaal fiscaal pact’ gestapt zijn met de Vlaamse
regering mogen wij geen enkele belasting verhogen in 2009. Ook niet op

bijvoorbeeld het nucleair afval of  het delven van wit zand. In ruil kregen we 100 euro
per inwoner om leningen vervroegd mee af  te betalen. De lage personenbelasting van 6% en de 700 opcentiemen onroerende
voorheffing blijft ook behouden. Locaal pact of  niet, dat waren we sowieso van plan. De belastingen laten dalen is voor de
duurzaamheid geen goede keuze. Op termijn snijden we dan in eigen vinger (zie uitgaven 2009).  Wat we wel al doen, is het
bepalen van nieuwe tarieven voor het nucleair afval en het wit zand voor 2010. We maakten daarover afspraken en de verhoging
werd gestemd op de gemeenteraad van 18 december (zie belastingen 2010).

Uitgaven 2009.
Door de afbetaling van een aantal leningen via het locaal pact zullen we in 2009 ongeveer  25.000 euro minder intresten moeten
betalen. Maar er komen ook 188.222 euro extra intresten bij door leningen afgesloten in vorig bestuur met een ‘variabele’ intrest-
voet. Gezien de huidige financiële crisis is dit dus nefast: enorme stijgingen… En dan maar politieke praat verkopen om de belas-
tingen te willen verlagen… Het moet realiseerbaar zijn! We moeten immers als een goede huisvader de gemeentefinanciën beheren.
Op de gewone dienst stijgen de onkosten, zonder dat we daar echte invloed op hebben. Dit zijn de algemene kosten van personeel,
intresten op leningen, OCMW,  algemene werkingskosten, energiekosten enz. Ook huishoudelijk afval is een grote slokop.
De gemeente doet daarvoor een aardige duid meer in het zakje. De tussenkomst per inwoner bedraagt 54 euro.
We trachten dit alles te betalen met gewone inkomsten zoals belastingen dotatie gemeentefonds en toelagen onderwijs. Kortom, je
kan dit vergelijken met je eigen gezinssituatie: het zou ongezond zijn moest je aan je spaarcenten moeten knabbelen om eten te
kopen. De geraamde totale onkosten in de gewone dienst bedragen voor volgend jaar 10,5 miljoen euro. De geraamde inkomsten
uit belastingen ongeveer 5,3 miljoen euro.

Belastingen 2010.
Voor 2010 stijgen de belastingen op de tijdelijke oplag van nucleair afval en het delven van wit zand wel. De verantwoordelijke
schepen van financiën werkte dit tijdig uit, ondanks een ongeplande operatie. Tijdig omdat volgens het locaal fiscaal pact
belastingsverhogingen voor 2010 reeds in 2008 moeten gestemd zijn. Bedrijven horen het tijdig te weten aldus de richtlijn van de
Vlaamse regering. In 2010 zal de belasting op het wit zand stijgen van 0,59 euro naar 0,65 euro per ton opgehaald zand, wat een
volledige compensatie inhoudt voor de stagnatie in 2009: +10,17%. Voor de opslag van het nucleair afval werd een verhoging van
6.85% gestemd, of  in reële cijfers: 82.756 euro. Dit is dan in totaal bijna 1.290.000 euro voor 2010. Ook in 2011 en 2012 zal dit
moeten betaald worden. In vergelijking met het reglement van voor 2007 doen we een voordeel van bijna 65.000 euro op vier jaar.
Blijkt dus dat we met de wijziging waarvoor we bergen kritiek kregen toch voordeel doen. Dit ten voordele van alle Desselaars.
Door deze verhoging van de belasting op bedrijven proberen we de belastingen voor de gezinnen laag te houden. Een simpele
berekening leerde ons dat dit nog wel moet gepaard blijven gaan met een correcte inning van alle belastingen die gestemd werden.
Iets wat in het verleden soms te wensen overliet.
Een weetje… Een vergelijking met één van onze buurgemeenten leert ons dat een gemiddelde Desselaar per jaar 300 euro minder
gemeentebelastingen betaalt. Voor een modaal gezin; vader, moeder en twee kinderen: 1.200 euro.

Investeringen in 2009.
Eind 2006 stak er 2 miljoen euro in het reservefonds. Eind dit jaar is dat gestegen tot 3,5 miljoen euro. Ook worden er voor
volgend jaar investeringen gepland. De meest in het oog springend:
- 250.000 euro aanpassingswerken De Plaetse na de verhuis van het OCMW. Waaronder automatische deuren voor een vlotte
toegankelijkheid voor personen met een handicap.
- 275.000 euro aankoop zaal en café De Eendracht
- 400.000 euro renovatie Villa Verbeeck in de Kwademeer tot politie wijkpost.
- 125.000 euro aanleg omnisportterrein op hoek Pastorijstraat-Hofstraat, het basketpleintje.
- 300.000 euro renovatie Sint-Niklaaskerk
- 190.000 euro voor het vervangen van diverse voertuigen in de technische dienst.
Ook nieuw in 2009 is het opstarten van een pensioenfonds om de geleidelijke gelijkschakeling tussen pensioenen van vast-
benoemden en contractuelen na te streven. Hier leggen we 180.000 euro voor bij.
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Het kostbare weefsel.

V
ijf jaar lang schreef  Bart De Wever columns in achtereenvolgens
De Standaard en De Morgen. Als geen ander probeerde hij het maatschap-
pelijk debat in Vlaanderen open te breken. Niet moeilijk in een opinie-

landschap dat hoofdzakelijk politiek links en cultureel correct gekleurd is. De
Wevers opvattingen zijn doorgaans tegengesteld aan degenen die gelden als
mainstream bij de meeste opiniemakers. Geen andere columnist in Vlaanderen
zorgt sindsdien voor zoveel tegenspraak. De Wever gaat daarbij geen maatschap-
pelijk thema uit de weg. Hij richt zijn pijlen vooral op het debat over waarden en
normen, het omgaan met burgerschap in een multiculturele omgeving en de
relatie tussen identiteit en democratie. ‘Het kostbare weefsel’ omvat vijf  jaar
politieke en maatschappelijke columns, telkens ingebed in de eigentijdse context.
De Wever deelt er de nodige plaagstoten uit, daagt vriend én vijand uit én zet aan
tot denken. Het boek (216 bladzijden) geeft een inzicht in het denken van
Vlaanderens meest opgemerkte politicus van de jongste jaren. Het kan zeer
eenvoudig besteld worden via de website: www.hetkostbareweefsel.be.
Het boek wordt thuis geleverd voor de prijs van 18,5 euro.

Voetbalfederatie Vlaanderen.

O
p de valreep werd binnen de KBVB

de vzw Voetbalfederatie
Vlaanderen opgericht.

Op de valreep, want de hervorming
moest rond zijn voor 1 december 2008
om erkend te worden en subsidiëring te
kunnen krijgen van Vlaanderen.
Geen erkenning is immers geen
subsidiëring. Volgens de ene is de
nieuwe vzw slechts een financiële zet.
Een louter administratieve splitsing op
papier. Voor de andere een stap te ver in
het opsplitsen van de voetbalbond.
Wat er ook van zij, de N-VA stelt zich de
vraag of  de nieuwe structuur voldoet aan
het decreet op de sportfederaties.

Indien het antwoord hierop positief  is, kan men ten volle deelnemen aan het Vlaams sportbeleid.
Hiermee wordt toch een belangrijke stap gezet en komt er schot in een materie waarrond Kris Van Dijck tal van initiatieven nam:
vragen aan de minister van sport, interpellaties en goedgekeurde moties en resoluties. De Belgische voetbalbond bleef  alle
hervormingen botweg afwijzen. Nu is het wel zo ver.
In de Vlaamse begroting van 2009 wordt eveneens voldoende geld voorzien zodat de andere sportfederaties die reeds lang erkend
zijn en goed werken niet de dupe worden van een grote, nieuwe federatie die toetreedt.
De in 2005 door Kris Van Dijck ingediende en unaniem goedgekeurde motie luidde als volgt:
1° het gesprek met de Koninklijke Belgische Voetbalbond aan te gaan om op korte termijn een splitsing te realiseren, waardoor het
voetbal en het jeugdvoetbal in het bijzonder in aanmerking komen voor de mogelijkheden die zich op het gebied van het Vlaamse
sportbeleid aandienen;
2° een splitsing uit te werken die beantwoordt aan de criteria van het decreet van 13 juli 2001 houdende de regeling van de
erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve
vrijetijdsbesteding;
3° in het geval van een splitsing, overeenkomstig de decretale bepalingen, voldoende financiële middelen uit te trekken, zodat
zowel de subsidiëring van de nieuwe federatie als de subsidiëring van de reeds oudere sportfederaties niet in het gedrang komen.

Jong N-VA.

D
e jongeren van de N-VA congresseerden voor het eerst sinds hun jonge bestaan in de Schelp van
het Vlaams Parlement. In vier deelgroepen bogen ze zich de hele dag over ‘pluspunten’ om
Vlaanderen te verbeteren. Allerhande thema’s kwamen aan bod, met één rode draad: de leefwereld

van jongeren. Ook in ons eigen Dessel kreeg de jongerenwerking een nieuwe stimulans.
Er werd een nieuw bestuur gekozen met als voorzitter Koen Huysmans. Hij weet zich
omringd door een voor het overige volledig vrouwelijk bestuur: Lotte Muylaert, Mata
Saidi, Barbara Rommens, Leen Van Hoof, Katrien Huysmans en Ellen Broeckx.


